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Förord

1 Förord
INFORMATION

Datum för senaste uppdatering: 2014-12-15
► Läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten.
► Beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika person- och produktskador.
► Låt fackpersonal visa dig hur du använder produkten på ett korrekt och ofarligt sätt.
► Förvara detta dokument.
INFORMATION

► Det här dokumentet kan du beställa i PDF-format hos Customer Care Center (CCC) genom att maila till
oa@ottobock.com eller vänd dig till tillverkarens servicecenter (adressen hittar du på omslagets insida eller
baksida).
► Det går att få PDF-filen i förstorat format.
► För ytterligare frågor angående bruksanvisningen, kontakta hjälpmedelscentralen som överlämnat produkten
till dig.
Du har erhållit en kvalitetsprodukt för mångsidig användning i dagligt bruk, såväl inomhus som utomhus.
Innan du börjar använda produkten ska du för att undvika skada göra dig bekant med produktens handhavande,
funktion och användning. Den här bruksanvisningen förmedlar den kunskap som krävs för detta.
Beakta särskilt följande:
• Ledsagare måste också undervisas i användningen av produkten med hjälp av bruksanvisningen och stödet
från fackpersonal.
• Produkten har anpassats efter behoven och förutsättningarna hos brukaren. Förändringar i efterhand får endast
utföras av den behöriga fackpersonalen. Vi rekommenderar en regelbunden uppföljning av produktens anpass
ning, för att kunna garantera en optimal användning. Framför allt hos barn och ungdomar är en uppföljning var
je halvår att rekommendera.
• Den här produkten får endast kombineras med de tillval som nämns i den här bruksanvisningen. Tillverkaren
ansvarar inte för kombinationer med medicintekniska produkter och/eller tillbehör från andra tillverkare. Obser
vera även uppgifterna i kapitlet ”Ansvar”.
• Service och reparationer av produkten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Vid problem ska du vän
da dig till ansvarig hjälpmedelscentral. Vid reparationer ska endast reservdelar från Ottobock användas.
• Din produkt kan avvika från de varianter som framställs här. Framför allt är inte alla tillval som beskrivs i den här
bruksanvisningen monterade på din produkt.
• Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar av utförandet som beskrivs i den här bruksanvisningen.

2 Produktbeskrivning
2.1 Produktöversikt
2.1.1 Kimba Neo
INFORMATION

Underredet Kimba Neo för utomhusbruk kan erhållas med eller utan separat sittvinkeljustering (se bild 1 och se
bild 2). För underreden för utomhusbruk utan separat sittvinkeljustering (se bild 2) måste Kimba Neo sittenhet an
vändas för att sitsvinklingen ska kunna användas.
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Produktbeskrivning
1

Kimba Neo – underrede för alternativa sittsystem med tillvalet främre länkhjul
1
2
3
4
5

Bakhjul med snabbkoppling
Främre länkhjul (tillval)
Riktningsspärr
Transportfäste fram
Sitsinfästning

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

6
7
8
9
10

Justerbar körbygel
Handtag för hopfällning
Separat sittvinkeljustering på ramen
Transportfäste bak
Fjädring
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Produktbeskrivning
2

Kimba Neo – underrede för Kimba Neo sittenhet med alternativet fasta framhjul
1
2
3
4

Bakhjul med snabbkoppling
Fast framhjul med snabbkoppling
Transportfäste fram
Sitsinfästning
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5
6
7
8

Justerbar körbygel
Handtag för hopfällning
Fjädring
Transportfäste bak

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Produktbeskrivning

2.1.2 Kimba Cross
3

Kimba Cross – underrede för Kimba Neo sittenhet och alternativa sittsystem

1
2
3
4
5

Ram
Framhjul, med länk
Fast framhjul
Bakhjul med snabbkoppling/trumbroms
Körbygel

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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Användning

2.1.3 Kimba Inline
4

Kimba Inline – underrede för Kimba Neo sittenhet och alternativa sittsystem

1
2
3
4

Ram
Länkhjul
Trumbroms
Körbygel

3 Användning
3.1 Avsedd användning
Underredet för en sulky används uteslutande för transport av barn som har svårigheter att gå eller inte kan gå alls.
Underredet för utomhusbruk för en sulky har endast godkänts för transport av ett barn (Kimba Inline två barn) som
är ca 1–10 år gammalt (beroende på barnets storlek och vikt). Den handhas av en ledsagare (transport med hjälp
av utomstående).
Sulkyn kan användas både inom- och utomhus. Den kan ställas in/justeras för optimal individuell anpassning.
Produkten ska endast kombineras med de tillval som nämns på utprovningsprotokollet.
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Säkerhet

Vi ansvarar endast om produkten använts i enlighet med angivna villkor och för det avsedda ändamålet.

3.1.1 Indikationer
•
•
•
•
•
•

Förlamning (paraplegi/tetraplegi)
Förlorade lemmar (benamputation)
Defekta eller deformerade lemmar
Ledkontrakturer eller -skador
Neurologiska och muskulära sjukdomar
Ledskador

3.1.2 Kontraindikation
Inga kända.

4 Säkerhet
4.1 Varningssymbolernas betydelse
VARNING

Varning för möjliga allvarliga olycks- och skaderisker.

OBSERVERA

Varning för möjliga olycks- och skaderisker.

ANVISNING

Varning för möjliga tekniska skador.

4.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
VARNING

Bristande information
Tippning, fall av brukaren till följd av bristfälliga kunskaper
► Instruera brukaren eller ledsagaren om säker användning av produkten innan den överlämnas.
OBSERVERA

Användning av olämpliga verktyg
Fastklämning, klämning eller skador på produkten genom att felaktiga verktyg används
► För att utföra dessa arbeten är det endast tillåtet att använda verktyg som är lämpade för de förutsättningar
som gäller på arbetsplatsen och där säkerhet och hälsoskydd är garanterade vid den avsedda användningen.
► Uppmärksamma även anvisningarna i kapitlet ”Nödvändiga verktyg”.
ANVISNING

Användning av en olämplig förpackning
Skada på produkten till följd av transport i fel förpackning
► Använd endast originalförpackningen vid leverans av produkten.
ANVISNING

Produkten välter eller faller
Skada på produkten genom att fastsättning saknas
► Vid alla arbeten på produkten ska den säkras så den inte välter eller faller.
► Spänn alltid fast produkten med en spännanordning vid arbeten på en arbetsbänk.

4.3 Säkerhetsanvisningar för montering
OBSERVERA

Felaktig användning av självsäkrande muttrar
Tippning, fall av brukaren genom att skruvförbanden lossnar
► Efter demontering ska självsäkrande muttrar alltid bytas ut mot nya självsäkrande muttrar.

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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Säkerhet
OBSERVERA

Ej säkrade skruvförband
Fastklämning, klämning, tippning, fall av brukaren p.g.a. monteringsfel
► Efter alla justeringsarbeten ska fästskruvar/fästmuttrar dras åt igen för att säkerställa funktion. Var god beakta
de angivna vridmomenten.
► Om skruvförband med låsmutter alternativt gänglåsning lossats ska dessa ersättas med nya låsmuttrar med
gänglåsning, alternativt så ska de gamla skruvförbanden säkras med ny gänglåsning av hårdhetsgrad medium
(t.ex. Loctite® 241).

4.4 Säkerhetsanvisningar för användning
Faror inför idrifttagningen
VARNING

Egenhändiga modifikationer av inställningarna
Allvarliga skador på brukaren genom otillåtna ändringar av produkten
► Bibehåll fackpersonalens inställningar. Du får endast göra de inställningar som beskrivs i kapitlet
”Användning” i den här bruksanvisningen på egen hand.
► Vid problem med inställningarna (otillfredsställande sittposition, framhjulen fladdrar etc.) ska du vända dig till
fackpersonalen som anpassat din produkt.
► Se till att alla ändringar som görs på inställningar sker i samråd med fackpersonal/terapeut för att förhindra
skador på hälsan och inte äventyra terapiresultatet.
VARNING

Felaktig hantering av förpackningsmaterial
Risk för kvävning genom att ansvarsplikten inte uppmärksammas
► Var uppmärksam på att förpackningsmaterial inte hamnar i händerna på barn.
Faror vid instigning
OBSERVERA

Bromsarna inte låsta vid på- eller avstigning
Fall, tippning av brukaren genom användarfel
► Lås alltid bromsen och kontrollera dess funktion innan brukaren stiger i och ur.
► Säkra sulkyn genom att aktivera bromsen vid användning på ojämnt underlag eller när du ska göra en förflytt
ning (t ex. in i en bil).
Faror vid körning
VARNING

För snabb påskjutning
Vältning, fall av brukaren genom fladdrande länkhjul
► De främre länkhjulen kan vid högre hastigheter börja fladdra och leda till att sulkyn plötsligt stoppar och välter
framåt.
► Skjut därför bara sulkyn med normal hastighet eller lås färdriktningslåset (se kapitlet ”Användning”). Det är in
te tillåtet att släppa barnvagnen under påskjutningen eller skjuta den ifrån sig.
VARNING

Otillåten användning
Tippning, vältning av brukaren genom att föreskrifterna inte följs
► Det kan vara farligt att använda sulkyn utöver normal användning.
► Observera att denna produkt inte är avsedd för joggning, löpning, rullskridskoåkning eller liknande (inte Kim
ba Cross).
► Överskrid inte den maximala belastningen (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”).
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Säkerhet
OBSERVERA

Felaktig pålastning
Fall, tippning av brukaren genom tyngdpunktsförskjutning
► Beakta att varje extra pålastning har en negativ inverkan på sulkyns stabilitet.
► Häng inte tunga väskor eller liknande på skjuthandtaget.
OBSERVERA

Felaktigt inställd tyngdpunkt
Fall av brukaren genom extrema inställningar
► Kontrollera sulkyns förinställningar med avseende på tippsäkerhet och ergonomiskt riktig sittposition för bru
karen. Undvik extrema inställningar.
OBSERVERA

Riskabel körning
Fall, tippning bakåt genom felaktig påkörning av hinder
► Kör långsamt över hinder (t.ex. trappsteg, trottoarkanter) och i nedförslut, uppförslut och lutningar.
► Försök aldrig att övervinna hinder snett från sidan. Kör alltid rakt på (i en vinkel av 90°).
► Lyft framhjulen innan hinder övervinns.
► Undvik kollision med hinder och att hoppa ner från trottoarkanter/avsatser.
► Undvik körning på löst underlag.
Faror vid hindertagning
VARNING

Körning över trappor och hinder utan hjälp
Tippning, fall av brukaren genom att transportföreskrifterna inte beaktas
► Övervinnande av trappor och hinder med hjälp av ytterligare en ledsagare.
► Använd hjälpanordningar (som t.ex. lyftramper eller hissar).
OBSERVERA

Felaktigt lyft av ledsagare
Tippning, fall av brukaren genom att avtagbara delar lyfts
► Ledsagaren får endast fatta tag i komponenter på produkten som är fastsvetsade eller monterade. Konkreta
faror förekommer särskilt vid skjuthandtaget/bygeln.
Faror på grund av eld, stark värme och kyla
OBSERVERA

Extrema temperaturer
Köldskador eller brännskador genom kontakt med komponenter, delar slutar att fungera
► Utsätt inte produkten för extrema temperaturer (t.ex. solstrålning, bastuvärme, extrem kyla).
Faror orsakade genom felaktig användning av produkten
OBSERVERA

Stabilitetsförlust till följd av felaktig pålastning
Fall, tippning av brukaren genom förändrad tyngdpunkt
► Beakta att varje extra pålastning har en negativ inverkan på sulkyns stabilitet.
► Häng inte tunga väskor eller liknande på skjuthandtaget.
ANVISNING

Överbelastning
Skador på produkten genom överbelastning
► Överskrid inte den maximala belastningen (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”).
► Observera att vissa tillbehör och tillagda delar (t.ex. en ryggsäck) reducerar den återstående lastkapaciteten.
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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Säkerhet
ANVISNING

Användning vid olämpliga omgivningsförhållanden
Skador på produkten genom korrosion eller friktion
► Använd inte produkten i saltvatten.
► Undvik så långt det är möjligt även att sand eller andra smutspartiklar angriper hjulens lager.
ANVISNING

Deformation i ihopfällt tillstånd
Skador på produkten, problem vid uppfällning genom otillåten belastning
► Placera aldrig tunga föremål ovanpå den hopfällda produkten.
INFORMATION

Observera att alla tillbehör reducerar den återstående lastkapaciteten.

4.4.1 Ytterligare anvisningar
INFORMATION

Även om alla riktlinjer och normer uppfylls är det möjligt att larmsystem (t.ex. i varuhus) kan reagera på produkten.
Avlägsna då produkten från det larmade området.

4.5 Typskylt och varningsskyltar
4.5.1 Typskylt
4.5.1.1 Kimba Neo
Märkning/etikett
A
B
C
D
E
F
G
Typskylten ”Underrede för utomhusbruk” sit H
ter på det bakre sittröret på grundramen.
I

Förklaring
Typbeteckning
Tillverkarens artikelnummer
Maximal belastning (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”)
Tillverkarinformation/adress/land för produktion
Serienummer
European Article Number/Global Trade Item Number
Läs igenom bruksanvisningen före användning.
CE-märkning – produktsäkerhet i överensstämmelse med EUdirektiv
FS: Vridknapp för utlösning av sittvinkeljusteringen på under
redet för utomhusbruk
KNS: Vridknapp för utlösning av sittvinkeljusteringen på sit
tenheten

4.5.1.2 Kimba Cross
Märkning/etikett
A
B
C
D
E
F
G
H
I

14 | Ottobock

Förklaring
Typbeteckning
Tillverkarens artikelnummer
Maximal belastning (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”)
Tillverkarinformation/adress/land för produktion
Serienummer
European Article Number/Global Trade Item Number
Läs igenom bruksanvisningen före användning.
CE-märkning – produktsäkerhet i överensstämmelse med EUdirektiv
Produkten är inte godkänd av tillverkaren för användning som
sits i handikapps- eller färdtjänstfordon

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Säkerhet

4.5.1.3 Kimba Inline
Märkning/etikett

Förklaring
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Typbeteckning
Tillverkarens artikelnummer
Maximal belastning (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”)
Tillverkarinformation/adress/land för produktion
Serienummer
European Article Number/Global Trade Item Number
Läs igenom bruksanvisningen före användning.
CE-märkning – produktsäkerhet i överensstämmelse med EUdirektiv
Produkten är inte godkänd av tillverkaren för användning som
sits i handikapps- eller färdtjänstfordon

4.5.2 Varningsskyltar
Märkning/etikett

Förklaring
OBS: Beakta underredets maximala belastning!
(se kapitlet ”Tekniska uppgifter”)

Fixeringspunkt för fastsättning av produkten i handikapps- el
ler färdtjänstfordon

VARNING/WARNING
OBS! Lämna aldrig barnet utan uppsikt!
ATTENTION! Never leave your child unattended!
OBS! Den här sitsen är inte avsedd för barn under 6 måna
der!
ATTENTION! This seating unit is unsuitable for children aged
below 6 months!

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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5 Leverans
5.1 I leveransen
5.1.1 Kimba Neo
Underredet för utomhusbruk levereras förmonterat och med demonterade sidodelar/drivhjul i en låda.
I leveransen ingår:
• Underrede hopfällt
• Tillbehör i enlighet med beställning
• Bruksanvisning (brukare)

5.1.2 Kimba Cross
Underredet för utomhusbruk levereras förmonterat och med demonterade sidodelar/drivhjul i en låda.
I leveransen ingår:
• Underrede hopfällt
• Två bakhjul med snabbkoppling
• Ett framhjul med snabbkopplingslås och monterat stänkskydd
• Tillbehör i enlighet med beställning
• Bruksanvisning (brukare)

5.1.3 Kimba Inline
Underredet för utomhusbruk levereras förmonterat och med demonterade sidodelar/drivhjul i en låda.
I leveransen ingår:
• Underrede hopfällt
• Tillbehör i enlighet med beställning
• Bruksanvisning (brukare)

5.2 Förvaring
Underredet måste förvaras i ett torrt utrymme. Omgivningstemperaturen ska vara från -10 °C till +40 °C.
• Däcken innehåller kemiska substanser som tillsammans med andra kemiska ämnen (t.ex. rengöringsmedel och
syror) kan framkalla reaktioner.
• Direkt solstrålning eller UV-ljus leder till påskyndad åldring av däcken. Följderna blir en förhårdnad av profilytan
och att däcket torkar och går sönder snabbare.
• Undvik att förvara sulkyn utomhus. Oberoende av slitage ska däcken bytas ut med 2 års intervall.

6 Idrifttagning
6.1 Montering
OBSERVERA

Öppna ställen med klämrisk
Risk för fastklämning, klämning genom felaktig hantering
► Ta bara tag i de angivna delarna när du fäller upp ryggstödet.
OBSERVERA

Fel vid montering
Fall, tippning av brukaren genom att delar lossnar
► Kontrollera efter varje montering att de avtagbara hjulen sitter riktigt. Snabbkopplingarna måste sitta fast or
dentligt i hjulinfästningen.
► Tänk på att vikmekanismens lås måste ha klickat i ordentligt före användning.
► Varje gång sittenheten sätts på måste man tänka på att det ska höras när den klickar fast i underredet.
► Säkra sittenheten med ett sitslås.
OBSERVERA

Observera – avaktiverad tippbegränsning
Brukaren faller ur genom användarfel
► Justera alltid tippbegränsningen innan sittenheten vrids.
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INFORMATION

Produkten kan vara utrustad med Kimba Neo sittenhet eller alternativa sittsystem. Beakta i detta fall uppgifterna i
den separata bruksanvisningen för sittsystemet.

6.1.1 Kimba Neo
Montera bakhjulen
1) Lossa bromsen om den är ansatt.
2) Tryck ner låset på hjulen (se bild 5, pos. 1).
3) Trä bakhjulen på axeln tills du hör att låset klickar i.
Montera framhjulen (fungerar bara med fasta framhjul)
1) Tryck ner låset på hjulen (se bild 6, pos. 1).
2) Trä framhjulen på axeln tills du hör att låset klickar i.
Fälla upp sulkyn (om sittenheten är borttagen)
1) Fäll upp körbygeln (se bild 7, pos. 1). Så här fäller du upp körbygeln: se sida 21.
2) Fäll upp sulkyn genom att dra i körbygeln (se bild 7, pos. 2; se bild 8).
→ Vikmekanismens låsning klickar i automatiskt vid uppfällningen (se bild 7, pos. 3).
5

6

7

8

INFORMATION

Hur sitsen sätts på beskrivs i bruksanvisningen (brukare) för sittenheten.

6.1.2 Kimba Cross
Fälla upp sulkyn
1) Avlägsna transportsäkringar och förpackningar.
2) Avlägsna låsstiftet ur flikhålet på underredet (se bild 80).
3) Fäll upp körbygeln och för in ryggsträvan i infästningen (se bild 79).
4) Ställ in önskad vinkel på körbygeln via strävhålet på ryggsträvan (se bild 11).
5) Stick in låsstiftet genom strävhålet på ryggsträvan och flikhålet på infästningen.
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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6) Säkra med den fällbara bygeln (se bild 78).
9

10

11

12

► Tryck ihop snabbkopplingen och hjulet tillsammans med axelinfästningen (se bild 13).
13

Montera framhjulet
1) För in framhjulet med stänkskydd i gaffeln och tryck hjulet helt bakåt och uppåt (se bild 14).
2) Stäng spännaxelns excenterspak. Tillval: Reglera spänningen genom att vrida spaken eller muttern på motsatt
sida.
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6.1.3 Kimba Inline
Fälla upp sulkyn
1) Fäll körbygeln framåt (se bild 88).
2) Dra låsskjutaren uppåt och låt haka fast i ramen (se bild 87).

7 Användning
7.1 Anvisningar för användning
OBSERVERA

Utebliven funktionskontroll
Fall, tippning av brukaren till följd av bristfälligt underhåll
► För brukarens säkerhet bör produkten kontrolleras före varje användning.
► Observera även informationen i kapitlet ”Underhåll” > ”Underhållsintervaller”.
OBSERVERA

Körning utan erfarenhet
Tippning, fall genom fel vid hanteringen av produkten
► Börja med att öva körning på ett plant och överskådligt område.
► Tillsammans med en medhjälpare ska du lära dig vilka följder en förskjutning av tyngdpunkten har på sulkyns
körförhållande, t.ex. på sträckor med utförslut, uppförsbackar, lutande plan eller vid övervinnande av hinder.
► Aktivera alltid tippskyddet (om sådant finns).
INFORMATION

Observera även säkerhetsanvisningarna i kapitlet ”Säkerhet” > ”Säkerhetsanvisningar för användning”.
För brukarens säkerhet måste följande kontroller göras före körning:
1) Kontrollera att bakhjulet sitter fast.
2) Kontrollera att sits- och ryggvinklar sitter fast i rätt läge.
3) Kontrollera att alla remlås på säkerhetsremmarna och/eller positioneringshjälpmedlen fungerar riktigt.

7.2 Kimba Neo
7.2.1 Användning av Kimba Neo underrede för utomhusbruk med en sittenhet
7.2.1.1 Justering av tippbegränsningen efter vändning av sitsen
Sitsinfästningen har som standard utrustats med en tippbegränsning (se bild 15). Detta medför att sittenheten vid
en sittvinkeljustering inte kan lutas framåt/bakåt förbi de tillåtna gränserna.
Tippbegränsningen måste efter varje vändning av sittenheten justeras enligt följande:
1) Aktivera sittvinkeljusteringen (se bild 17) och flytta sittenheten framåt ända till anslaget.
→ Sittytan lutar nu ca 10 % framåt.
2) Ta av sittenheten (Borttagning/montering av sittenheten).
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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→ Sitsinfästningen kan nu nås.
3) Dra i nyckelringen (se bild 15/se bild 16, pos. 1) och lossa fixeringsbulten.
4) Flytta begränsningskroken (se bild 15/se bild 16, pos. 2) till önskad position, beroende på sittenhetens monte
ringsriktning:
→ Begränsningskroken är nere (se bild 15): Sätt fast sitsen så att brukaren blickar i färdriktningen.
→ Begränsningskroken är upp (se bild 16): Sätt fast sitsen så att brukaren blickar i motsatt riktning från färd
riktningen.
5) Kontrollera att fixeringsbulten hakar fast hörbart efter justeringen.
6) Sätt på sittenheten (se bruksanvisning – Brukare artikelnummer 647G892).
7) Kontrollera tippbegränsningens funktion:
→ Aktivera sittvinkeljusteringen för att göra detta (se bild 17 vid sittvinkeljustering på underredet: se nästa ka
pitel) och flytta sittenheten framåt/bakåt.
→ Sittenheten får flyttas upp till ca 10° framåt och ca 35° bakåt. Om så inte är fallet står begränsningskroken
(se bild 15/se bild 16, pos. 2) i fel position och måste justeras på motsvarande sätt (se steg 2–6).
INFORMATION

Fler justeringar beskrivs i bruksanvisningen för sittenheten.
15

16

17
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7.2.2 Alternativa sittsystem
7.2.2.1 Justering av sittvinkeln
OBSERVERA

Felaktig hantering av sitsvinklingen
Tippning, fall från sitsen/sittsystemet genom fel vid hanteringen av produkten
► Börja med att öva på att vinkla sitsen (luta sitsen) utan att brukaren sitter i den.
► Vinkla alltid sitsen på ett jämnt, fast underlag.
► Innan sitsen vinklas (sitsen lutas) ska tippskyddet aktiveras.
► Kör endast i uppförslut och över hinder med sänkt sitsvinkling (sitsen i vågrät neutralposition). Vid körning i
nedförslut är det lämpligt att luta sitsvinklingen lätt bakåt.
► Kör endast i sluttande miljöer om du klarar av att hålla sulkyn stadigt.
► Använd aldrig låspedalen okontrollerat för att luta sitsvinklingen (lutning av sitsen).
► Säkra alltid brukaren innan låspedalen aktiveras för att förhindra att brukaren faller framlänges/baklänges. För
att göra det, håll ett stadigt tag om körhandtagen när du aktiverar låspedalen tills du hör att justeringsanord
ningen hakar i på båda sidorna.
► Fatta inte tag i justeringsmekanismen när sitsvinklingen används.
För alternativa sittsystem utan egen sittvinkeljustering kan sittvinkeln justeras med ett vridhantag på Kimba Neo un
derrede för utomhusbruk. Det alternativa sittsystemet kan efter behov justeras i ett område mellan -10° och +35°:
1) Ställ in det på vänster sida av sulkyn och håll fast ryggstödet för säkerhets skull (se bild 18, pos. 1).
2) Vrid vridhandtaget som finns fram till och upptill på ramen i pilens riktning och frigör på så sätt justeringsmeka
nismen (se bild 18, pos. 2).
ANVISNING! Skador på sitsjusteringen. Vrid vridhandtaget maximalt (tills motståndet är tydligt) för
hand utan att ta i för mycket. Om vridhandtaget vrids för mycket kan justeringsmekanismen skadas.
3) Ställ in sittvinkeln till önskad position (se bild 19).
4) Släpp vridhandtaget, justeringsmekanismen stängs automatiskt.
5) Tryck ryggstödet lätt framåt/bakåt för att vara säker på att sittvinkeln ställs in så att den inte kan byta position.
Om så inte är fallet måste du kontrollera det övre vridhandtagets position.
18

19

7.2.3 Körbygel
OBSERVERA

Felaktigt lyft av ledsagare
Tippning, fall av brukaren genom att avtagbara delar lyfts
► Ledsagaren får endast fatta tag i komponenter på produkten som är fastsvetsade eller monterade. Konkreta
faror förekommer särskilt vid lyft från fotplattan, körbygeln/bygeln, höftbygeln liksom armstöden.
7.2.3.1 Justering av körbygeln
Körbygeln kan justeras till önskad handtagshöjd:
1) Tryck in de båda tryckknapparna på rasterlederna samtidigt (se bild 21, pos. 1).
2) Flytta körbygeln till önskad position (se bild 21, pos. 2).
3) Släpp tryckknapparna.
4) Tryck körbygeln lätt uppåt eller nedåt tills det hörs att rasterleden klickar i.
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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7.2.4 Broms
OBSERVERA

Bromsarna inte låsta vid på- eller avstigning
Fall, tippning av brukaren genom användarfel
► Lås alltid bromsen och kontrollera dess funktion innan brukaren stiger i och ur.
► Säkra sulkyn genom att aktivera bromsen vid användning på ojämnt underlag eller när du ska göra en förflytt
ning (t ex. in i en bil).
ANVISNING

Felaktig användning av broms
Skador på hjulen, bromsen slutar fungera genom felaktig användning
► Använd inte låsbromsen under körning. Produkten måste stå helt stilla innan bromsen aktiveras.
► Aktivera inte låsbromsen med våld.
► Om du känner ett tydligt motstånd när låsbromsen aktiveras, så kan du genom att lätt skjuta sulkyn framåt eller
bakåt ändra hjulens position så att spärrbulten kan gripa tag i bromskransen.
7.2.4.1 Aktivering av bromsen
För att ta ut barnet och ställa sulkyn på ojämna ytor måste bromsen aktiveras:
1) Låsa bromsen: Tryck bromsbygeln nedåt med fotspetsen (se bild 22).
2) Öppna bromsen: Tryck bromsbygeln uppåt med fotspetsen (se bild 23).
22
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7.2.5 Fjädring
Fjädringens hårdhet kan justeras steglöst i enlighet med brukarens vikt och underlaget eller gatuförhållandena:
1) Vrid lika mycket på justeringsringarna på båda sidor av ramen (se bild 24, pos. 1).
→ Medurs: Fjädringen blir hårdare.
→ Moturs: Fjädringen blir mjukare.
2) Kontrollera att justeringsringarna är inställda likadant på båda sidor. Som orienteringshjälp kan de fyra marke
ringarna användas (se bild 24, pos. 2; se bild 25, pos. 1).
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Vi rekommenderar följande inställning av fjäderkraften:
Brukarvikt
Markering*
upp till 10 kg
till markering 1 uppifrån
upp till 20 kg
till markering 2 uppifrån
upp till 30 kg
till markering 3 uppifrån
upp till 40 kg
till markering 4 uppifrån
* Referenspunkt: Överkanten på justeringsmuttern

7.2.6 Ytterligare tillval
7.2.6.1 Framhjul
7.2.6.1.1 Fasta framhjul
Sulkyn kan utrustas med fasta framhjul. I den här varianten är fram- och bakhjulen lika stora.
När du styr lyfter du framhjulen lätt med hjälp av ett lätt tryck på körbygeln.
Vid behov kan du flytta framhjulen utåt efter att du har tryckt ner låset (se bild 26, pos. 1).
26
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7.2.6.1.2 Främre länkhjul med integrerad riktningsspärr
Sulkyn kan utrustas med länkhjul fram. Dessa underlättar styrningen. Vid behov kan länkhjulen låsas med den inte
grerade riktningsspärren. Denna funktion gör det lättare att köra rakt på ojämnt underlag.
Aktivera riktningsspärren
1) Dra riktningsspärren i färdriktningen (se bild 27).
2) Kör sulkyn framåt ända tills du hör att länkhjulen låses fast i hylsan på riktningsspärren.
Avaktivera riktningsspärren
1) Skjut hylsan på riktningsspärren mot sitsen (se bild 27).
2) Länkhjulen har nu frigjorts.
7.2.6.2 Tramprör
Trampröret (se bild 28) gör det lättare för ledsagaren att tippa sulkyn, exempelvis för att köra över ett trappsteg el
ler en trottoarkant.
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Tippa produkten
1) Framför ett hinder placerar du en fot på trampröret och trycker nedåt (se bild 29).
2) Tippa sulkyn lätt genom att samtidigt trycka ner körbygeln.
28
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7.2.6.3 Stötskyddsklädsel
Sulkyn kan utrustas med stötskyddsklädsel som ger brukaren ett extra skydd mot att han/hon stöter emot området
med vikmekanismen (se bild 90).
Använda stötskyddsklädsel
1) Lägg stötskyddsklädseln runt ramen och stäng igen kardborrebandet.
2) Vrid kardborrebandet nedåt och placera stötskyddsklädseln över vikmekanismen till upplåsningshandtagen. IN
FORMATION: Ta av stötskyddsklädseln innan hopfällningen så att vikmekanismen ligger fri.
7.2.6.4 Förvaringskorg
ANVISNING

Felaktig fastsättning
Skador på produkten på grund av monteringsfel
► Vid fastsättningen måste man tänka på att produkten inte får släpa mot hjulen.
ANVISNING

Överbelastning
Skador på produkten till följd av användningsfel
► Fyll förvaringskorgen med maximalt 7 kg.
Sulkyn kan utrustas med en förvaringskorg.
Förvaringskorgen fästs med trycknappar och kardborreband på ramen (se bild 30, pos. 1; se bild 31, pos. 1).
Förvaringskorgen kan tas bort för rengöring.
30
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7.2.6.5 Ståbräda
OBSERVERA

Överbelastning
Fall, tippning, skador till följd av att bärande delar går av (t.ex. ramen)
► Överskrid inte den maximala belastningen (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”).
Ståbrädan (se bild 32) är ett säkert åksätt och ger barnen tillräcklig plats att stå på.
Alla anvisningar för användning, infästning och justering av ståbrädan finns att hitta i tillverkarens medföljande
bruksanvisning.
Monteringstips
• Rikta kopplingarna med plastremmar bakåt och spänn dem hårt mot de bakre transportfästena (se bild 33,
pos. 1).
• Plastremmarna pekar inåt (se bild 33, pos. 2).
• Säkerhetsstiften pekar inifrån och utåt (se bild 33, pos. 3).
• Du kan fästa säkerhetsremmen ovanför utfällningsspärren på leden (se bild 34, pos. 1).
Användningsanvisning
• Den uppfällda ståbrädan måste säkras med säkringsremmen som medföljer från tillverkaren (se bild 34,
pos. 2).
32
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7.2.6.6 Plattform för syrgas
VARNING

Användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
Allvarliga skador genom olyckor
► De medlevererade resp. tillbyggda alternativen är inte lämpliga för transport i handikapps- eller färdtjänstfor
don. De måste tas av före transport och förvaras på en säker plats.
► Observera broschyren för användning av våra produkter i handikapps- eller färdtjänstfordon, beställningsnum
mer 646D158 och säkerhetsinformationen i bruksanvisningarna för rullstolen, sittsystemunderrede eller vag
nen och/eller alternativen.
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INFORMATION

Syrgasplattformen kan inte användas på en produkt med fasta framhjul.
Plattformen är till för att placera en syrgastub på. Vid användning placerar du syrgastuben på plattformen med rem
mar genom springan.
Tillvalet monteras beroende på beställning enligt följande:
• Montera den stora plattan ovanför framhjulen (se bild 35) – brukaren sitter med blicken vänd från färdriktningen
• Montera den stora plattan ovanför bakhjulen (se bild 36) – brukaren sitter med blicken vänd i färdriktningen
Det går bara att vrida på sittenheten om plattformen monteras om.
INFORMATION: Vänd dig till fackpersonalen som har anpassat din produkt.
35
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7.2.6.7 Mugghållare
Mugghållaren (se bild 37) är till för att hålla dricksflaskor inom räckhåll för brukaren eller ledsagaren. Den kan efter
behov placeras på körbygeln, sidoröret eller stödbygeln.
Montera mugghållaren
1) Endast på lodräta rör: Fäst de självhäftande kardborrebanden i önskad position och på korrekt avstånd. Des
sa håller fast mugghållaren och en fylld flaska.
2) Fäst mugghållaren med kardborrebanden i önskad position.
37
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7.2.7 Demontering och transport
OBSERVERA

Öppna ställen med klämrisk
Risk för fastklämning, klämning genom felaktig hantering
► Ta bara tag i de angivna delarna när du fäller upp ryggstödet.
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ANVISNING

Deformation i ihopfällt tillstånd
Skador på produkten, problem vid uppfällning genom otillåten belastning
► Placera aldrig tunga föremål ovanpå den hopfällda produkten.
INFORMATION

Produkten kan vara utrustad med Kimba Neo sittenhet eller alternativa sittsystem. Beakta i detta fall uppgifterna i
den separata bruksanvisningen för sittsystemet.
Sulkyn måste förberedas för transport i personbil:
1) Dra vikmekanismens upplåsningshandtag uppåt (se bild 39).
2) Fäll körbygeln över sitsen för att vika ihop sulkyn (se bild 40).
3) För att spara plats kan du vid behov fälla in handtaget på körbygeln (Justering av körbågen).
4) Vid behov kan du trycka ner spärren på bakhjulen och dra loss hjulen utåt (se bild 5, pos. 1).
5) Bara hos varianter med fasta framhjul: Vid behov kan du trycka ner spärren på framhjulen och dra loss hju
len utåt (se bild 6, pos. 1).
6) Lägg sulkyn i bagageutrymmet och sätt fast den med säkerhetsanordningar för transport så att den inte kan gli
da iväg.
39
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7.2.8 Användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
7.2.8.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
VARNING

Användning som sits i handikapps- eller färdtjänstfordon
Allvarliga skador på grund av användarfel
► Använd i första hand de säten och säkerhetsbälten som finns i handikapps- eller färdtjänstfordonet. Endast på
så sätt är passagerarna optimalt skyddade vid en olycka.
► Produkten har testats för användning tillsammans med en multifunktionell sittenhet för Kimba Neo eller ett My
go-sittsystem för användning i handikapps- och färdtjänstfordon. Mer information om detta finns i broschyren
för användning av Ottobocks produkter i handikapps- och färdtjänstfordon, beställningsnummer 646D158.
► Observera att det endast är tillåtet att använda produkten med ett Mygo-sittsystem i ett handikappsfordon om
ytterligare en låsbult har monterats på underredet på Kimba för att säkra sittvinkeln.
► Det är inte tillåtet att använda produkten tillsammans med tillvalet syrgasplattform.
► Ståbrädan måste avlägsnas före användning i handikapps- eller färdtjänstfordon.
VARNING

Felaktig transportvikt vid användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
Svåra skador vid olyckor genom att den tillåtna belastningen överskrids
► Vid användning i handikapps- och färdtjänstfordon får produkten tillsammans med en multifunktionell sittenhet
Kimba Neo endast belastas upp till maximalt 40 kg.
► Förvaringskorgen måste vara tom vid användning i handikapps- eller färdtjänstfordon.
INFORMATION

För transport av barn upp till 36 kg rekommenderar Ottobock att ett säkerhetsbältessystem för barn (s.k. bilbarn
stol) som testats enligt ECE 44.03 eller högre, eller ett speciellt säkerhetsbältessystem för handikappade barn en
ligt ECE 44.04 (t.ex. bilbarnstolen "Lars" från Ottobock) används. Beakta i varje fall de lagstadgade föreskrifterna
i ditt land.
7.2.8.2 Tillåten användning
Produkten är godkänd enligt ANSI/RESNA och ISO 7176-19.
Med hjälp av lämpliga låssystem kan produkten användas som transportsäte i handikapps- eller färdtjänstfordon.
De säkerhetsbälten och positioneringshjälpmedel som tillverkaren erbjuder är endast avsedda att ytterligare stabili
sera brukaren i produkten.
Följande tillbehör måste tas bort från sulkyn innan den transporteras i handikapps- eller färdtjänstfordon:
• Sufflett
• Stödbygel
• Bord
• Skötväska
• Ryggsäck
7.2.8.3 Nödvändiga tillbehör
Ett bältesset är nödvändigt för att säkra sulkyn i ett handikapps- och färdtjänstfordon.
• Transportfästena är redan en del av grundramen:
– Transportfästen fram: se bild 42, pos. 1
– Transportfästen bak: se bild 43, pos. 1
• Bältessetet kan komma från en annan tillverkare. Mer information om leverantören finns i broschyren om hur vå
ra produkter används för transport med handikapps- eller färdtjänstfordon, beställningsnummer 646D158.
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7.2.8.4 Rikta in sittenheten
Innan du börjar använda produkten i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste du placera sittenheten i färdrikt
ningen (brukaren har blicken riktad i färdriktningen).
För att ta av/vrida och placera sittenheten: se bruksanvisningen – Brukare artikelnummer 647G892.
7.2.8.5 Rikta in och låsa sittvinkeln
7.2.8.5.1 Grundfunktioner Kimba Neo sittenhet
Låsa
Innan produkten används i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste du rikta in sittvinkeln horisontellt och låsa
den.
1) Vrid den övre vridknappen åt höger och ställ in sittytan i horisontell position (Justering av sittvinkeln).
2) Dra i låsbulten, vrid den åt vänster och skjut in (se bild 44, pos. 1).
→ Låsbulten är nu låst (se bild 45).
3) Sitsinfästningen (se bild 45, pos. 2) kan nu vinklas mot låsbulten.
→ Sitsinfästningen måste ligga an mot låsbulten, utan mellanrum.
44

45

Låsa upp
Frigör sittvinkeljusteringen när den har använts i ett handikapps- eller färdtjänstfordon.
1) Dra ut låsbulten och fixera den i utdraget tillstånd genom att vrida (se bild 46).
2) Låsbulten är öppen (se bild 47, pos. 1). Du kan nu justera sittvinkeln när du har vridit om den övre vridknap
pen.
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7.2.8.5.2 Mygo-sittsystem
Låsa
Innan produkten används i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste du rikta in sittvinkeln horisontellt och låsa
den.
1) Vrid vridhandtaget i pilens riktning vid den övre främre ramen och ställ in sittytan i horisontell position (se
sida 21).
2) Dra i den första låsbulten, vrid den åt vänster och skjut in (se bild 44, pos. 1).
→ Låsbulten är nu låst (se bild 45, pos. 1).
3) Sitsinfästningen (se bild 45, pos. 2) kan nu vinklas mot låsbulten.
→ Sitsinfästningen måste ligga an mot låsbulten, utan mellanrum.
4) För ytterligare säkerhet, dra den andra låsbulten på motstående sida, vrid den åt vänster och skjut in (ej avbil
dat).
Låsa upp
Frigör sittvinkeljusteringen när den har använts i ett handikapps- eller färdtjänstfordon.
1) Dra ut låsbultarna på båda sidor och fixera dem i utdraget tillstånd genom att vrida dem (se bild 46).
2) Låsbultarna är nu öppna (se bild 47, pos. 1). Du kan nu justera sittvinkeln när du har vridit vridhandtaget på
den övre främre ramen.
7.2.8.6 Rikta in och låsa ryggvinkeln
7.2.8.6.1 Grundfunktioner Kimba Neo sittenhet
Innan du börjar använda produkten i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste ryggytan riktas in vertikalt och
dessutom låsas.
1) Vrid den undre vridknappen åt vänster och rikta upp ryggytan till vertikal position (se bild 48, Justering av rygg
vinkeln).
2) Vrid den undre vridknappen ytterligare ca 5 mm åt vänster för att frigöra rygglåset.
3) Dra ut rygglåset och vrid det 90° (se bild 49). De utstående låshjälpmedlen på rygglåset (se bild 49, pos. 1)
måste klicka fast i de horisontella avlånga hålen (se bild 50, pos. 1).
4) Vrid den undre vridknappen åt höger för att fixera ryggvinkeln.
Låsa upp
Rygglåset måste åter låsas upp efter att det har använts i ett handikapps- eller färdtjänstfordon.
1) Vrid den undre vridknappen så långt åt vänster tills rygglåset har frigjorts.
2) Dra ut rygglåset och vrid det 90° (se bild 49). De utstående låshjälpmedlen på rygglåset måste klicka fast i de
vertikala avlånga hålen (se bild 50, pos. 2).
3) Vrid den undre vridknappen åt höger för att fixera ryggvinkeln utan att fixera rygglåset (se bild 48, Justering av
ryggvinkeln).
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Mygo-sittenhet
Innan du börjar använda produkten i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste ryggytan justeras till en vinkel på
ca. 95° så att ryggstödet lutar lätt bakåt.
INFORMATION: Följ instruktionerna om detta i den separata bruksanvisningen till sittsystemet.
7.2.8.7 Säkra produkten i fordonet
Vid transport i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste sulkyn säkras med fästremmar enligt följande:
1) Skjut in produkten någorlunda centrerat i färdriktningen mellan eller ovanför hålskenorna som är förankrade i
golvet. Säkra produkten med hjälp av handbromsen.
2) Kontrollera att fordonets befintliga bältessystem stämmer överens med transportfästena på produkten.
3) Sätt fast fästremmarna som är fästa i golvet i produktens transportfästen (se bild 42; framtill: pos. 1, baktill:
pos. 2):
→ Framtill: Fäst hakarna inifrån och ut i transportfästena (se bild 51, pos. 1).
→ Baktill: Fäst hakarna inifrån eller utifrån i transportfästena (se bild 52, pos. 1).
4) Spänn fästremmarna ordentligt enligt tillverkarens anvisningar. Fästremmarna framtill får vridas max 45° (se
bild 53).
5) Fäll ned skjuthandtaget för att ge sittsystemet ytterligare stöd (se bild 53, pos. 1).
6) Bara med alternativet främre länkhjul: Vrid länkhjulen framåt för att förbättra stabiliteten (se bild 53).
7) Avlägsna alla otillåtna delar från produkten (Tillåten användning).
8) Ställ in fjädringen på ”hård” (Justering av fjädringen).
→ Fästremmarna är korrekt fastspända (se bild 53).
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7.2.8.8 Säkra brukaren i produkten
Vid transport i ett handikapps- eller färdtjänstfordon måste brukaren säkras i sulkyn med säkerhetsbälten enligt föl
jande:
1) Sätt brukaren nästan upprätt.
2) Fästa höftbältet i de avsedda förankringspunkterna (sprintar):
→ Dra en av höftbältets ändar från sittsidan och nedåt (se bild 54, se bild 55).
→ Haka i höftbältesändarna i de avsedda förankringspunkterna (sprintar) (se bild 56, pos. 1).
→ INFORMATION: Höftbältet måste löpa mellan 45° och 75° horisontellt. Endast om det i undantags
fall inte är möjligt kan du även välja en horisontell vinkel mellan 30° och 45° (se bild 57).
3) Haka fast axelbältet i höftbältet (se bild 58).
55
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30°
45°
75°

7.3 Kimba Cross
7.3.1 Sittenhet
Inställningen beskrivs i bruksanvisningen (brukaren) för sittenheten.

7.3.2 Sitsstöd
Kimba sitsstöd används som bas för individuella sitsstödsförsörjningar (se bild 59). De finns i olika storlekar och
kan användas med fotstöd. Fastsättningen på sitsinfästningarna liksom funktionen och manövreringen av fotstödet
är identiska med sittenheten.
59

7.3.3 Körbygel
OBSERVERA

Felaktigt lyft av ledsagare
Tippning, fall av brukaren genom att avtagbara delar lyfts
► Ledsagaren får endast fatta tag i komponenter på produkten som är fastsvetsade eller monterade. Konkreta
faror förekommer särskilt vid lyft från fotplattan, körbygeln/bygeln, höftbygeln liksom armstöden.
7.3.3.1 Höjdjustering av körbygeln
1) Frigör klämspaken på båda sidor.
2) Ställ in körbygeln i önskad höjd.
3) Dra åt klämspaken (se bild 60 pos. 1).
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7.3.3.2 Vinkeljustering av körbygeln
1) Fäll upp låsbygeln på låsstiftet och dra ut låsstiftet.
2) Välj önskad låsbygelvinkel.
3) Stick igenom låsstiftet genom hålet på ryggsträvan och säkra med låsbygeln (se bild 61)
61

7.3.4 Broms
OBSERVERA

Bromsarna inte låsta vid på- eller avstigning
Fall, tippning av brukaren genom användarfel
► Lås alltid bromsen och kontrollera dess funktion innan brukaren stiger i och ur.
► Säkra sulkyn genom att aktivera bromsen vid användning på ojämnt underlag eller när du ska göra en förflytt
ning (t ex. in i en bil).
ANVISNING

Felaktig användning av broms
Skador på hjulen, bromsen slutar fungera genom felaktig användning
► Använd inte låsbromsen under körning. Produkten måste stå helt stilla innan bromsen aktiveras.
► Aktivera inte låsbromsen med våld.
► Om du känner ett tydligt motstånd när låsbromsen aktiveras, så kan du genom att lätt skjuta sulkyn framåt eller
bakåt ändra hjulens position så att spärrbulten kan gripa tag i bromskransen.
7.3.4.1 Användning av bromsen
1) Aktivera trumbromsarna genom att dra åt bromshandtagen (se bild 62 pos. 1).
2) Spärra bromsarna genom att samtidigt skjuta de små bromshandtagen nedåt (se bild 62 pos 2).
3) Tryck på bromsspaken på nytt för att frigöra bromsen (se bild 62 pos. 1).
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7.3.4.2 Inställning av bromsen
1) Lossa stoppmuttern (se bild 63, pos. 1)
2) Vrid inställningsmuttern (se bild 63 pos. 2)
3) Dra åt stoppmuttern (se bild 63 pos. 1).
63

7.3.5 Justering av sittvinkeln
1)
2)
3)
4)
5)

Frigör vridhandtaget på vänster sida av underredet och vrid till anslaget (se bild 64).
Tryck det fjädrande vridhandtaget inåt så att sitsen via axeln på sitsinfästningen kan svängas fritt.
Välj den sitsposition som önskas.
Släpp vridhandtaget och låt sitsen haka fast genom att försiktigt flytta sitsen fram och tillbaka.
Vrid fast vridhandtaget (se bild 64).

64

7.3.6 Justering av axelavståndet
1) Avlägsna de båda insexkantskruvarna på båda sidorna av framramen med ovala rör.
2) Justera framramen genom att trycka in eller dra ut i området från 800 mm till 920 mm (se bild 65 och se
bild 66).
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3) Placera de båda insexkantskruvarna på nytt på båda sidor av framramen med ovala rör och dra åt.
65

66

7.3.7 Användning som cykelkärra
OBSERVERA

Riskabel körning
Fall, tippning bakåt eller åt sidan på grund av felaktig påkörning av hinder
► Kontrollera cykelns och cykelkärrans körbeteende på en säker plats innan de börjar användas tillsammans.
► Kontrollera den förstorade spårbredden på en säker plats.
► Var förutseende för att undvika snabb körning över större hinder med endast ett bakhjul.
► Försök aldrig att övervinna hinder snett från sidan. Kör alltid rakt på (i en vinkel av 90°).
► Undvik driftning vid körning i kurvor.
7.3.7.1 Montering av kopplingen på cykeln
I leveransen ingår:
• Koppling typ E från Weber för axelmonteringen på cykeln
• Två vridsäkringar av metall för cykelnaven med styv axel (stort hål) och snabbkoppling (litet hål)
1) Ta av hjulmuttern eller snabbkopplingen.
2) Sätt basen på axeln (se bild 67, pos. 4).
3) Sätt i vridsäkringen så att länkstycket står vågrätt (se bild 67, pos. 3 och pos. 2).
INFORMATION: Tänk på att kuggningen på vridsäkringen griper in riktigt i basen.
4) Spänn fast axeln och kopplingen med hjulmuttern eller snabbkopplingen.
5) Kontrollera att löphjulet sitter fast riktigt.
6) Lägg säkringslinan runt hjulaxeln och häng in (se bild 67, pos. 1).
7) Stick in säkringspropparna.
INFORMATION: Börja med att dra åt snabbkopplingens inställningsmutter så att snabbkopplingsspa
ken stängs ordentligt.
8) Skruva fast inställningsmuttern för snabbkopplingen på spännaxeln med minst 5 varv.
INFORMATION: Beakta bruksanvisningen för cykeln resp. snabbkopplingen.
67

36 | Ottobock

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Användning

7.3.7.2 Fastkoppling av cykelkärran på cykeln
Anvisningarna finns på ett klistermärke på varje styrarm. Dessutom säkras cykelkärrans styrarm med ett fångband
på cykelramen.
7.3.7.3 Utrustningspaket cykelkärra-tillbehörsdelar
7.3.7.3.1 Reflexer
1) De båda röda reflexerna fästs fast med rörklämmorna på det bakre tvärgående röret (se bild 68, pos. 1) (alter
nativt till den andra röda reflexen kan en kombination av baklyse plus reflex ingå).
2) Fäst fast de två vita reflektorerna som strålar framåt framtill på stänkskyddet på Kimba Cross med tejp.
68

7.3.7.3.2 Baklyse
► Baklyset som drivs med batteri ska också fästas fast på det bakre tvärgående röret med rörklämmor (se bild 68,
pos. 1) (alternativt till en andra röd reflex kan en kombination av baklyse plus reflex ingå).
7.3.7.3.3 Överrullningsbygel
1) Fäst fast överrullningsbygeln på körbygeln (se bild 69).
2) Sätt i insexkantskruvarna och dra åt (se bild 69).
69

7.3.7.3.4 Signalvimpel
1) Lossa den vänstra hattmuttern på körbygelns lagring (se bild 70 pos. 1).
2) Stick i gaffeln på glasfiberstången bakom underläggsbrickan (se bild 70 pos. 2).
3) Dra åt den vänstra hattmuttern på körbygelns lagring (se bild 70 pos. 1).
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7.3.8 Ytterligare tillval
7.3.8.1 Främre länkhjul
Främre länkhjul minskar sulkyns vändradie och gör att den kan användas i trånga utrymmen.
1) Avlägsna det fasta framhjulet med stänkskyddet (se sida 33, Montera framhjulet).
2) Sätt i det främre länkhjulet i gaffeln och tryck bakåt och uppåt (se bild 71, pos. 1).
3) Stäng spännaxelns excenterspak (se bild 72).
71

72

7.3.8.2 Stänkskydd bakhjul/klädskydd
1) Tryck på centrumbultarna på snabbkopplingarna och avlägsna bakhjulen.
2) Sätt i stänkskyddsinfästningen och dra åt (se bild 73, pos. 1).
3) Stick i stänkskyddet i infästningshålen (se bild 74).
4) Stick i bakhjulen och lås.
73
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7.3.8.3 Tippskydd
Tippskyddet hindrar att underredet tippar bakåt.
1) Lossa skruvförbandet för höger bakaxel och avlägsna muttern med säkringsbrickorna.
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2) Placera tippskyddet så att tippskyddets gaffel fattar tag över den tvärgående strävan (se bild 75).
3) För hålet på tippskyddet över bakaxeln och montera muttern igen med säkringsbrickorna.
4) Dra åt muttern. Alternativ: Sväng tippskyddet från den aktiva till den passiva positionen genom att trycka nedåt
med en efterföljande vridning (se bild 76 och se bild 77).
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7.3.8.4 Förvaringskorg
1) Fäst fast sidan av förvaringskorgen på förbindelseaxeln på sidoramröret med tre tryckknappar.
2) Fäst fast sidan av förvaringskorgen med två tryckknappar till höger och vänster på basramen före lagren på si
doramröret.
7.3.8.5 Ekerskydd
► Fäst fast ekerskyddet på ekrarna med monteringsdelarna.

7.3.9 Demontering och transport
OBSERVERA

Öppna ställen med klämrisk
Risk för fastklämning, klämning genom felaktig hantering
► Ta bara tag i de angivna delarna när du fäller upp ryggstödet.
ANVISNING

Deformation i ihopfällt tillstånd
Skador på produkten, problem vid uppfällning genom otillåten belastning
► Placera aldrig tunga föremål ovanpå den hopfällda produkten.
INFORMATION

Produkten kan vara utrustad med Kimba Neo sittenhet eller alternativa sittsystem. Beakta i detta fall uppgifterna i
den separata bruksanvisningen för sittsystemet.
7.3.9.1 Hopfällning av underredet
1) Dra ut snabbkopplingarna och hjulen tillsammans ur axelinfästningen.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Avlägsna snabbkopplingarna från bakhjulen.
Öppna framhjulets excenterspak.
Avlägsna framhjulet med stänkskyddet från gaffeln.
Frigör den fällbara bygeln (se bild 12).
Dra ut låsstiftet ur strävhålet på ryggsträvan och flikhålet på infästningen.
För ut ryggsträvan från infästningen och fäll ner rörbygeln (se bild 10).
Sätt i låsstiftet i flikhålet på underredet (se bild 9).
Sätt i transportsäkringarna.
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7.3.10 Användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
VARNING

Otillåten användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
Risk för svåra skador vid olyckor om någon sitter i produkten
► Produkten är inte godkänd av tillverkaren för användning i handikapps- eller färdtjänstfordon.
► Under färden måste passagerarna sitta fastspända i sitsarna som finns installerade i fordonet och tillhörande
säkerhetsbältessystem användas.

7.4 Kimba Inline
7.4.1 Justering av sittvinkeln
1) Frigör klämspaken (se bild 81).
2) Ställ in sittvinkeln till önskad position.
OBSERVERA! Håll fast passageraren med ena handen så att han/hon inte kan falla ur (t.ex. genom att
hålla fast överkroppen).
3) Dra åt klämspaken.
4) Tryck ryggstödet lätt framåt/bakåt för att vara säker på att sittvinkeln ställs in så att den inte kan byta position.
Om detta inte är fallet måste klämspaken dras åt igen.
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7.4.2 Körbygel
OBSERVERA

Felaktigt lyft av ledsagare
Tippning, fall av brukaren genom att avtagbara delar lyfts
► Ledsagaren får endast fatta tag i komponenter på produkten som är fastsvetsade eller monterade. Konkreta
faror förekommer särskilt vid lyft från fotplattan, körbygeln/bygeln, höftbygeln liksom armstöden.
7.4.2.1 Justering av körbygeln
Rörbygeln kan ställas in på höjden:
1) Frigör klämspaken på båda sidor (se bild 82).
2) Tryck in de båda tryckknapparna på båda sidor samtidigt (se bild 82, pos. 1).
3) För körbygeln till önskad position.
4) Dra åt klämspaken (se bild 82).
82

7.4.3 Broms
OBSERVERA

Bromsarna inte låsta vid på- eller avstigning
Fall, tippning av brukaren genom användarfel
► Lås alltid bromsen och kontrollera dess funktion innan brukaren stiger i och ur.
► Säkra sulkyn genom att aktivera bromsen vid användning på ojämnt underlag eller när du ska göra en förflytt
ning (t ex. in i en bil).
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Felaktig användning av broms
Skador på hjulen, bromsen slutar fungera genom felaktig användning
► Använd inte låsbromsen under körning. Produkten måste stå helt stilla innan bromsen aktiveras.
► Aktivera inte låsbromsen med våld.
► Om du känner ett tydligt motstånd när låsbromsen aktiveras, så kan du genom att lätt skjuta sulkyn framåt eller
bakåt ändra hjulens position så att spärrbulten kan gripa tag i bromskransen.
7.4.3.1 Användning av bromsen
1) Aktivera trumbromsarna genom att dra åt bromshandtagen (se bild 83). Alternativ: Spärra bromsarna genom
att samtidigt skjuta de små bromshandtagen nedåt (se bild 84).
2) Tryck på bromsen på nytt för att frigöra bromsen (se bild 83).
83
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7.4.3.2 Inställning av bromsen
För att uppnå en optimal bromsverkan justeras bromskraften med justerskruven (se bild 85, pos. 2).
• Förstärka bromskraften: Skruva ut justerskruven.
• Minska bromskraften: Skruva in justerskruven.
1) Lossa stoppmuttern (se bild 85, pos. 1) och skruva ut justerskruven tills du hör att drivhjulet börjar skrapa i när
det snurrar.
2) Skruva in justerskruven (se bild 85, pos. 2) tills hjulet inte längre skrapar i utan roterar fritt igen.
3) Dra hårt åt stoppmuttern (se bild 85, pos. 1) tills justerskruven är fixerad.
→ Den inställda bromskraften måste vara lika stor på båda drivhjulen.
85

7.4.4 Justering av axelavståndet
1)
2)
3)
4)

Lossa klämhjulen på båda sidor (se bild 86).
Tryck in de båda tryckknapparna på båda sidor samtidigt (se bild 86, pos. 1).
Förstora eller förminska axelavståndet.
Dra åt klämhjulen (se bild 86).
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7.4.5 Användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
VARNING

Otillåten användning i handikapps- eller färdtjänstfordon
Risk för svåra skador vid olyckor om någon sitter i produkten
► Produkten är inte godkänd av tillverkaren för användning i handikapps- eller färdtjänstfordon.
► Under färden måste passagerarna sitta fastspända i sitsarna som finns installerade i fordonet och tillhörande
säkerhetsbältessystem användas.

7.4.6 Demontering och transport
OBSERVERA

Öppna ställen med klämrisk
Risk för fastklämning, klämning genom felaktig hantering
► Ta bara tag i de angivna delarna när du fäller upp ryggstödet.
ANVISNING

Deformation i ihopfällt tillstånd
Skador på produkten, problem vid uppfällning genom otillåten belastning
► Placera aldrig tunga föremål ovanpå den hopfällda produkten.
INFORMATION

Produkten kan vara utrustad med Kimba Neo sittenhet eller alternativa sittsystem. Beakta i detta fall uppgifterna i
den separata bruksanvisningen för sittsystemet.
1) Dra upp låsskjutarna på båda sidor och fäll fram körbygeln (se bild 87).
2) Lägg rörbygeln på ramen (se bild 88 och se bild 89).
87
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7.5 Skötsel
•
•

Se till att varken sand eller smuts kommer in i produkten. De kan skada hjullagren och låsmekanismen.
Det är inte tillåtet att använda produkten i saltvatten.

Enbart Kimba Neo

7.5.1 Ta av/sätta på rampolstringen (tillval)
1)
2)
3)
4)

Öppna kardborreförslutningen till rampolstringen.
Ta av och rengör rampolstringen.
Lägg rampolstringen runt ramen och stäng igen kardborrebandet.
Vrid kardborrebandet nedåt och placera rampolstringen över vikmekanismen till upplåsningshandtagen (se
bild 90).

90

7.6 Rengöring
Rengöring för hand
1) Alla ram- och plastdelar får endast rengöras med milt rengöringsmedel.
2) Tvätta överdrag av textil och mikrofiber i högst 40° C. Ta av överdragen från dynorna och tvätta endast överdra
gen.
INFORMATION: Överdragen kan tvättas i tvättmaskin i tvättpåse eller i örngott. Oftast räcker det bara
att torka av med en fuktig trasa.
Viktiga anvisningar angående rengöringen
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller hårda borstar o.s.v.
Enbart Kimba Neo
Rengöring i en tvättinrättning
1) Ta av klädseln och fodralen och följ tvättanvisningarna för varje artikel.
2) Tvätta av sulkyn vid max. 60 °C i max. 10 minuter.
3) Vid behov: Avlägsna alla delar som det har samlats vatten i.
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4) Låt sulkyn torka. Ställ den hopfällda sulkyn horisontalt på bakhjulen och ställ in rörbygeln så att vattnet kan rin
na ut (se bild 91).
INFORMATION: Vi rekommenderar torkning med tryckluft.
5) Vid behov: Montera tillbaka alla demonterade delar.
6) Innan sulkyn börjar användas igen eller ställs undan för förvaring måste den vara torr. Torka vid behov av våta
delar med en trasa.
7) Se till att alla etiketter (typskylt och varningsskyltar) alltid är i läsbart skick. I annat fall måste etiketterna bytas ut
mot nya.
91

8 Underhåll och reparation
8.1 Underhåll
8.1.1 Underhållsintervaller
De funktionskontroller som beskrivs nedan kan utföras i hemmet inom de angivna tidsintervallerna. Vid dessa arbe
ten får brukaren inte sitta i sulkyn:
Komponent

Åtgärd

Hopfällningsmekanik Kontrollera slitage
Sittenhet
Kontrollera fastsättningen på underredet
Kontrollera låsningen av sittvinkeljusteringen
Kontrollera vridhandtagens funktion
Bakhjul
Kontrollera att axlarnas snabbkopplingar sitter fast
Kontrollera att hjulen rullar utan problem
Broms
Kontrollera att bromsen fungerar
Däck
Kontrollera mönsterdjupet (min. 1 mm)
Hjul
Kontrollera att inget spel finns
Fotplatta
Kontrollera om det finns skador
Kontrollera att fotplattan och vinkeljusteringsmeka
nismen är stabila
Fästen för tillbehör
Kontrollera om fästena har skador
Klädsel/bälten
Kontrollera klädselns skick
Kontrollera bälten avseende slitage
Kontrollera bälteslåsets funktion
Lager
Kontrollera förekomst av smuts

Före an
vändning

varje vecka varje
månad
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8.1.2 Serviceinnehåll
Vissa delar på produkten kan brukaren eller ledsagaren själva underhålla om han/hon är lite händig, för att säker
ställa en problemfri funktion:
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•

•

•
•

Mellan länkhjulsgaffeln och länkhjulet samlas ofta hår eller smutspartiklar som med tiden gör att länkhjulen rör
sig trögare. Ta loss länkhjulet och rengör gaffeln och länkhjulet grundligt med ett milt hushållsrengöringsmedel.
OBSERVERA: För att förhindra att produkten tippar får ledhuvudslutningen inte justeras under denna
underhållsprocedur.
Drivhjulen är som standard utrustade med ett snabbkopplingssystem. För att detta system ska fungera optimalt
är det viktigt att se till att smuts inte samlas på snabbkopplingen eller dess hylsa. Dessutom ska snabbkopp
lingen med jämna mellanrum smörjas med en tunn, hartsfri olja (symaskinsolja).
Om sulkyn blir våt måste den torkas av.
Framför allt under den första tiden eller efter genomförda justeringar på sulkyn bör skruvförbandens åtdragning
kontrolleras. Skulle ett skruvförband lossna flera gånger bör du vända dig till den behöriga hjälpmedelscentra
len.

9 Avfallshantering
9.1 Anvisningar för avfallshantering
Om produkten inte längre används måste den lämnas tillbaka till ansvarig hjälpmedelscentral.
Vid avfallshantering ska alla produktens komponenter avfallshanteras i enlighet med respektive lands specifika gäl
lande miljöskyddsbestämmelser.

9.2 Anvisningar vid återanvändning
OBSERVERA

Förbrukad sittdyna
Funktionella resp. hygieniska risker genom återanvändning
► Byt ut sittdynan vid en återanvändning.
Produkten är lämpad för återanvändning.
Produkter som återanvänds utsätts – i likhet med begagnade maskiner eller fordon i övrigt – för särskild belastning.
Produktens egenskaper och funktioner får inte ändras så mycket att säkerheten för brukaren eller en tredje person
kan komma att äventyras.
Vid återanvändning ska den aktuella produkten först rengöras och desinficeras grundligt. Därefter ska produkten
kontrolleras av en auktoriserad fackman avseende funktion, slitage och skador. Varje utsliten eller skadad del, lik
som komponenter som för den nye brukaren betraktas som opassande/olämpliga, måste bytas ut.
Detaljerad information angående utbyte av delar liksom angivelser om de verktyg som behövs samt avsedda ser
viceintervaller finns att hämta i serviceanvisningen.

10 Juridisk information
Alla juridiska villkor är underställda lagstiftningen i det land där produkten används och kan därför variera.

10.1 Produktens livslängd
Baserat på marknaden och den tekniska utvecklingen har tillverkaren beräknat användningen av denna produkt till
4 år, förutsatt att användningen varit ändamålsenlig och att instruktioner för service- och underhåll följts. Förva
ringstiden på hjälpmedelcentralen eller hos betalaren räknas inte.
Här är det viktigt att nämna att produkten med korrekt skötsel och underhåll mycket väl kan vara pålitlig långt utöver
denna definierade tidsperiod.
Om användningstiden uppnåtts, ska brukaren eller den ansvariga assistenten vända sig till den hjälpmedelcentral
som anpassat produkten eller till tillverkaren (adressen finner du på insidan eller baksidan av omslaget på denna
bruksanvisning).

10.2 Ansvar
Tillverkaren ansvarar om produkten används enligt beskrivningarna och anvisningarna i detta dokument. För skador
som uppstår till följd av att detta dokument inte beaktats ansvarar tillverkaren inte.

10.3 CE-överensstämmelse
Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter i EG-direktivet 93/42/ EEG. På grund av klassificerings
kriterierna enligt bilaga IX i direktivet har produkten placerats i klass I. Förklaringen om överensstämmelse har där
för skapats av tillverkaren som enskilt ansvar enligt bilaga VII i direktivet.
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10.4 Garanti
Närmare information om garantikraven får du från den behöriga personal som har anpassat produkten åt dig på
hjälpmedelscentralen, eller hos tillverkarens kundtjänst (kontaktuppgifter finns på www.ottobock.se).

10.5 Varumärken
Alla beteckningar som förekommer i detta dokument omfattas av gällande varumärkeslagstiftning och rättigheterna
för respektive ägare.
Alla varumärken, varunamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken och tillhör respektive ägare.
Även varumärken som inte explicit markerats som registrerade i detta dokument kan omfattas av tredje parts rättig
heter.

11 Tekniska uppgifter
11.1 Kimba Neo
Underrede
Storlek 1
Totalbredd [mm]
600
Hjuldiameter fram, främre länkhjul [mm/tum]
180/6,7
Hjuldiameter fram, fasta framhjul [mm/tum]
280/11
Hjuldiameter bak [mm/tum]
280/11
Höjd körbygel (min./max.) [mm]
710/1 160
Sitsvinkling (tippning av sitsinfästningen) (min./max.) -35/+10 eller -10/+35
[°]
Max. belastning2) [kg]
55
2)
Max. extra vikt i förvaringskorgen [kg]
7
Vikt chassi [kg]
10,5
Mått i hopvikt tillstånd utan sits (L x B x H) [mm]
790 x 600 x 470
Minsta mått i hopvikt tillstånd med sits i färdriktning, 900 x 600 x 5303)
vinkling 10° bakåt, ryggvinkel 100° (L x B x H) [mm]
1) Underredet med fasta framhjul finns i storlek 2 endast som specialkonstruktion.
2) Underrede och sittenhet har olika maxviktskapaciteter:
• Sittenhet (max. 40 kg) + sittenhetens egenvikt storlek 1 (7,5 kg) = 47,5 kg
• Underrede (max. 55 kg) - fullt belastad sittenhet (47,5 kg) = 7,5 kg för ytterligare
gen
3) Mått i hopvikt tillstånd hos underrede med fasta framhjul: 970 x 600 x 530 mm.

Storlek 2 1)
700
180/6,7
--280/11
710/1 160
-35/+10 eller -10/+35
55
7
11,5
790 x 670 x 470
970 x 670 x 590

tillbehör + vikt i förvaringskor

11.2 Kimba Cross
Underrede
Totalbredd [mm]
Hjuldiameter fram, främre länkhjul [mm/tum]
Hjuldiameter fram, fasta framhjul [mm/tum]
Hjuldiameter bak
Höjd körbygel (min./max.) [mm/tum]
Sitsvinkling (tippning av sitsinfästningen) (min./max.) [°]
Max. belastning [kg]
Max. extra vikt i förvaringskorgen [kg]
Vikt chassi [kg]
Mått i hopvikt tillstånd utan sits (L x B x H) [mm]
Sitsstöd
Längd [mm]
Bredd [mm]
Vikt [kg]

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Storlek 1
330
190
10

Storlek 1
660
300/11,8
400/15,7
450/17,7
900/1 150
-5/+30
50
7
15,8
940 x 600 x 320
Storlek 2
380
240
14
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11.3 Kimba Inline
Underrede
Storlek 1
Totalbredd [mm]
640
Hjuldiameter fram [mm/tum]
200/7,9
Hjuldiameter bak [mm/tum]
250/9,8
Höjd körbygel (min./max.) [mm]
930/1 030
Sitsvinkling (tippning av sitsinfästningen) (min./max.) -30/+40
[°]
max. belastning2)[kg]
50
Vikt chassi [kg]
10,6
Mått i hopvikt tillstånd utan sits (L x B x H) [mm]
900 x 640 x 480
1) Underrede och sittenhet har olika maxviktskapaciteter:
• Sittenhet (max. 40 kg) + sittenhetens egenvikt storlek 1 (7,5 kg) = 47,5 kg
• Underrede (max. 50 kg) - fullt belastad sittenhet (2x) (35 kg) = 7,5 kg för ytterligare tillbehör + vikt i förvarings
korgen
3) Mått i hopvikt tillstånd hos underrede med fasta framhjul: 970 x 600 x 530 mm.
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Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2 · CH-6036 Dierikon
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